
 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนวัดบวรนิเวศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกและจ้างเหมาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งธรุการโรงเรยีน 

*********************** 

                ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑            

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเหมาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 

จำนวน  ๑  อัตรา ดั งนั้ น  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                             

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๓๙๙  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้าง

เหมาเป็นลูกจา้งช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรยีน  ดังนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลอืก 

  ๑.๑ ลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง

เดอืนละ ๙,๐๐๐ บาท (มทีี่พัก) 

 ๒.  คุณสมบัตขิองผูม้สีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เป็นผู้มคีุณสมบัต ิดังนี้ 

  ๒.๑  มสีัญชาตไิทย 

  ๒.๒  มอีายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปบีรบิูรณ์ และไม่เกนิ ๖๐ ปบีรบิูรณ์ 

  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จติฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมอืง 

  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อันดจีนเป็นที่รังเกยีจของสังคม 

  ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐหรอืองค์การระหว่างประเทศ 

  ๒.๙  ไม่เปน็พระภกิษ ุ หรอืสามเณร  นักพรต นักบวช 

/๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง… 

 

 



๒ 

 
  ๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 

  ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.  หรอืเทยีบเท่าขึ้นไป 

  ๓.๒  ใช้งานคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ต และโปรแกรมสำนักงานไดด้ี 

  ๓.๒  มคีวามประพฤตเิรยีบร้อย  สุขภาพแข็งแรง  มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี รักงาน

บรกิาร เรยีนรูส้ิ่งใหม่อยู่เสมอ ปฏบิัตงิานร่วมกับผู้อื่นไดด้ ีเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ            

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏบิัต ิปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ 

  ๔.๑  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐาน  ทะเบียน  และหนังสือราชการต่างๆ 

ทัง้ระบบ e-office  การทำลายเอกสาร 

  ๔.๒  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแลความเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย 

  ๔.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล 

จัดทำรายงานขอ้มูล จัดส่ง และรับขอ้มูลในระบบ ICT 

  ๔.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ

ทอ้งถิ่น ใหบ้รกิารแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบรกิาร หรอืตดิต่อราชการ 

  ๔.๕  งานอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจา้งหรอืผู้แทนมอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

  ๕.๑  วัน เวลา รับสมัคร 

  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถงึวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับ

ใบสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ช้ัน ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา ๐๘.๓๐ 

– ๑๖.๓๐ น. หรอืดาวน์โหลดไดท้ี่เว็บไซต์โรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ผู้สมัครยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ช้ัน ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่ ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ 

อาคาร ๑๑๑ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ถงึวันที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เวน้วันหยุดราชการ 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกนิ ๖ เดอืน  

  ๖.๒  สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒกิารศกึษา พรอ้มฉบับจรงิ จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบยีนบา้น  พรอ้มฉบับจรงิ  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี จำนวน  ๑  ฉบับ  

/ทัง้นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ… 



๓ 

 
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน

ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน

การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกดิจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว ใหถ้ือว่าการรับสมัครและการได้เขา้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะไม่พิจารณา

จา้ง และจะเรยีกรอ้งสทิธิ์ใดๆ ภายหลังมไิด ้  

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าสอบคัดเลอืก 

  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด 

วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์โรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

 ๘.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารดำเนินการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะดำเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ โดยการพิจารณา

จากใบสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด 

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  และที่เว็บไซต์โรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้าง 

  ๑๐.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาการจ้าง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนด  โดยใช้ประกาศรายช่ือและ

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดบวรนเิวศ เป็นหนังสอืเรยีกตัวเพื่อจัดจา้ง จึงเป็นหนา้ที่ของ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรยีกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว

ตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว ้

  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่

พจิารณาจัดจา้งหรอืยกเลกิการจา้ง โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

       อนึ่ง  การจ้างเหมาลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างรายเดือน จะไม่มี

ขอ้ผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ขา้ราชการ หาก

ผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด 
 

        ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

          (นางเพลินใจ   พฤกษชาตรัิตน์  

        ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ   



๔ 

 
ปฏทิินการดำเนนิการรบัสมัครบุคคล 

เพื่อคัดเลือกและจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรยีน 

ตามประกาศโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  ลงวันท่ี  ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

................................................................................ 

 

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร 

๒๒ - ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒   ประกาศรายช่ือผู้มสีทิธิ์สอบเขา้รับการคัดเลอืก 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒   สอบสัมภาษณ์  

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   ประกาศผลการคัดเลอืก 

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏบิัตงิาน 

  

.............................................................................. 

 

 

 

สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ กด ๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๔ 

กลุ่มบริหารบุคคล 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๐๔  
ครูจรูญ พทัิกษ์ไชยวงศ์ 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๒๓, ๐๘๐-๕๘๗-๘๓๔๑ 
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